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Aquests dies estem de celebració: el Tegar,
el nostre estimat centre, ha complert 50
anys.
El dia 15 de novembre de 1970 es va inaugurar l ’ Escola Sant Miquel en el edifici del
carrer Estudis nº 1-3 de Vilanova i La Geltrú.
M ’ adreço a tots vosaltres, famílies, usuaris/es i treballadors/es, amb la satisfacció de
veure com la nostra entitat ha anat creixent
durant aquests 50 anys i s ’ ha anat transformant, adaptant-se a les necessitats de
cada moment, arribant a l’ a ctualitat a ser
una entitat gairebé única de caràcter públic
amb finalitats socials i referent en la economia social de la nostra comarca.
Com bé sabeu aquests temps estan sent
difícils per la situació de pandèmia en la que
ens estem trobant, fet que ens ha obligat a
reorganitzar els serveis i establir plans de
contingència per mantenir les millors condicions sanitàries.
Per aquest motiu hem tingut que replantejar
els actes que volíem fer per celebrar aquest
aniversari: Durant aquests dies han sortit
notes de premsa i un article de la Presidenta, així com notícia a Canal Blau TV. En
aquest mateix mitjà participarem en el programa “ De bat a bat ” que s ’ emetrà el
dia 4 de desembre. Per altra banda estem
recollint informació per fer una exposició i un
llibre sobre la nostra història, en el moment
en que sigui possible la seva realització. En
els propers Parla us anirem mostrant un xic
de la mateixa.
Vull fer-vos trasllat de les felicitacions que
ens han arribat des de els diferents Ajuntaments de la Comarca, patrons de la nostra
entitat, i encoratjar-vos a seguir avançant
junts cap a 50 anys més de Tegar.
Joan Salvany
Director-Gerent

Entrevista a Pascual Ferrer. Cofundador del Centre

Treballadors que han
complert 25 anys de
contracte

Hem entrevistat al Sr. Pascual Ferrer Soler que era Tinent Alcalde de
Cultura l ’ any 1970 quan es va
crear l ’ Escola Sant Miquel, en la
actualitat té 85 anys.
Quina va ser la seva feina quan es
va crear el Sant Miquel?
Vaig entrar a l ’ Ajuntament l ’ any
1967 a la comissió de Cultura i l ’
any 69 com Tinent Alcalde de Cultura. En aquella època vaig conèixer algunes famílies que tenien un
familiar amb discapacitat i que no
podien anar a l ’ escola i el meu
metge de capçalera, el doctor Arnal, em va parlar de fer un centre
de caràcter Municipal.

Margarita Rey Joly

Vaig visitar diferents centres per
veure experiències que estiguessin
en marxa: Llars-Mundet a Barcelona i Centre de Pedagogia Terapèutica de Terrassa.
Vaig formar part, com a vicepresident de la primera junta de l ’
Associació de pares i també de la
primera junta de govern del Patronat Municipal d ’ Educació Especial.
Com recorda els inicis de l ’
Escola?

Marta Fenollosa
Elisa Formentí
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Recordo que a través dels contactes de l ’ alcalde Miquel Benavent a
la Diputació de Barcelona van cedir
al Sr. Serra que estava treballant a
les Llars Mundet per posar en marxa l ’ escola com a director i que
passats uns mesos va venir la Teresa Fort a substituir-lo. Ella estaria
bastants anys vincula a l ’ escola.
Recordo alguns dels professionals,
el més qualificat era el Magí Aranda, que venia de l ’ escola Sant
Bonaventura, també Antònia Llorens, Assumpta Coll i Montse Giralt, que estava a la oficina, però hi
havia una convivència entre tots.
L ’ escola es va situar en un edifici
del carrer dels estudis 1-3, aquest
edifici, de titularitat municipal, estava ocupat per la brigada d ’ obres
municipal a la planta baixa i per
vivendes d ’ empleats municipals la
resta de pisos. La brigada es va
traslladar a un altre local i alguns
dels pisos del primer pis estaven
buits i es va aprofitar per posar-hi
l ’ escola.

Com es cobrien les despeses?
La condició econòmica amb les famílies era que les 1500 pts mensuals que
rebien de la Seguretat Social com a
subsidi anessin a l ’ escola.
La resta es cobria amb aportacions de
l ’ Ajuntament i fent actes benèfics:
festivals de música, partits de futbol,
col·lectes populars,... Al cap de pocs
anys i donat que també hi havia nens i
nenes d ’ altres poblacions de la comarca, es van començar a rebre aportacions d ’ altres ajuntaments de la mateixa.
Sobre el trasllat als terrenys de la Collada, que en sap?
Els terrenys de La Collada eren de la
companyia d ’ Aigües i, per tant, municipals, per aquest motiu es van poder
cedir amb la intenció de construir un
centre amb tots els serveis.
El sr. Pascual Ferrer va finalitzar la
seva tasca a l ’ Ajuntament l ’ any
1974, tot i que va seguir a l ’
Associació de Pares i també va acceptar entrar al Patronat de l ’ Hospital
Sant Antoni Abad.

